
Załącznik do Zarządzenia nr 1/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia  07 stycznia 2014r. 

 

Wójt Gminy Cisek działając  na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r Nr 102, 

poz.651, z późn. zm. )  rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 

zbycie nieruchomości  (Dz.U. z 2004r  Nr 207 poz. 2108, z późn. zm.) 

 ogłasza 

II nieograniczony przetarg  ustny na sprzedaż  nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Cisek 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego 2014r o godzinie  10.00  w siedzibie Urzędu Gminy Cisek ul. Planetorza 52 , Przedmiotem przetargu jest;                    
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 Sukowice  
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27 

Gmina Cisek, 

 obręb Sukowice 
działka nr 558,  

karta mapa 4 

powierzchnia 0,1250ha  
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Nieruchomość  zabudowana budynkiem mieszkalnym   

jednorodzinnym o powierzchni użytkowej  92,26m2 oraz 

budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 30,06 m2. 

Budynek mieszkalny parterowy z poddaszem 

nieużytkowym , częściowo podpiwniczony. 

 Budynki w  stanie pogorszonym technicznym.  

Nieruchomość posiada instalację energii elektrycznej, sieć 

wodociągową. 

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Cisek 

utracił ważność z dniem 01.01.2004r.  
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 2 500,00 zł 

O wysokości 

decydują uczestnicy 

przetargu , z tym  że 

nie może wynosić 

mniej niż 1% ceny 

wywoławczej, z 

zaokrągleniem w 

górę do pełnych 

dziesiątek złotych.  

 

brak 

1. I przetarg nieograniczony ustny  na  sprzedaż  nieruchomości został przeprowadzony 09 grudnia 2013 roku  i zakończył się wynikiem negatywnym. 

2.  Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. 

3. Warunkiem przystąpienia  do przetargu jest: 

a/ wpłacenie  wadium w terminie do 11 lutego 2014r  na rachunek bankowy Urzędu Gminy Cisek w  Powiatowym Banku Spółdzielczym  w Cisku 

nr 30 8882 1016 2002 0000 2440 0003. Za zachowanie terminu wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w  rachunek bankowy,  

    b/ stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście , 

    c/ przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dokument  tożsamości  oraz dowód wniesienia wadium , 

    d/ w przypadku występowania pełnomocnika , okazać oryginał  udzielonego pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu z notarialnie   

      poświadczonym   podpisem. 

4. Wadium wpłacone  zostanie; 

-   zaliczone na poczet  ceny nabycia  nieruchomości,  jeżeli  osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, 

-   zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu .  

4.   Wadium nie podlega zwrotowi  gdy osoba , która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy nabycia nieruchomości  w ustalonym przez   

    Gminę terminie i miejscu.  

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje przynajmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej 

6. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty ceny uzyskanej w przetargu przed zawarciem umowy notarialnej .  

7. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca. 

 

Dodatkowe informacje : Urząd Gminy w Cisku ul. Planetorza 52, tel. 077/4871-140, lub 077/4871-159  wew. 51. 

 

Cisek, 07.01.2014r.   Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 07.01.2014r.   Zdjęto z tablicy ogłoszeń ……...2014r. 


